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Relatório de Segurança e Medicina do Trabalho  
Examinadores do DETRAN/ES. 

    Foram encontradas várias condições inadequadas de trabalho nos locais de aplicações 
de provas práticas do DETRAN em todas as categorias. 
     Há grande exposição de riscos físicos, biológicos, ergonômicos e acidente, de acordo 
com estas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, que serão apresentadas a seguir: 
 
Locais inspecionados: 
 
16/12/13 Vila Velha – Bairro Cocal, Parque Ecológico de Cocal. 
17/12/13 Vitória – Bairro Republica. 
18/12/13 Cariacica – Bairro Alto Dona Augusta (Campo Grande). 
20/12/13 Serra – Bairro Barcelona. 
 
         Vale salientar que as medidas de segurança indicadas neste relatório são também 
obrigatórias para os demais locais de provas práticas do DETRAN em outras cidades 

                        
                              Vila Velha.                                                       Vitória.   

         
 
                             Cariacica.                                                         Serra.         
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- Atividades e Operações Insalubres: exposição de radiação não ionizante (solar), frio. 
 
NR 15 
 
- São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem: 
 
- Acima dos limites de tolerância. 
 
- Nas atividades comprovadas através de laudos de inspeção do local de trabalho. 
 
 - Entende-se por limite de tolerância, para os fins desta norma, a concentração ou 
intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao 
agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. 
 
- O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do 
item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário 
mínimo da região, equivalente a 40% para grau máximo, 20% para grau médio e 10% para 
grau mínimo. 
 
- O grau de risco dos serviços de saúde esta em grau 03(três) desta Norma 
Regulamentadora, risco individual elevado para o trabalhador e com a probabilidade de 
disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser 
humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.  
 
 
Radiação não ionizante: o sol. 
 

O Sol emite:  

- Radiações infravermelhas que transmitem calor  

- Luz visível  

- Radiações ultravioletas que penetram na pele e podem provocar lesões. 

- O perigo de dano na retina é máximo na zona de luz azul de 425-450 nm. 

 A luz como agente físico pode produzir alguns riscos tais como:  

- Perda da acuidade visual,  

- Fadiga ocular,  

- Encadeamento devido a contrastes muito grandes no campo visual ou a brilhos excessivos    
da fonte luminosa. 
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                                            Foto 01- exposição excessiva ao sol. 

 

                     Foto 02 – exposição aos riscos biológicos, ergonômicos e físicos.  
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                                                   Foto 03 - exposição ao sol. 

    

                            Foto 04 – realização de provas em meio ao lixo (Vila Velha). 
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* Comentário:  
 
Condições inadequadas dos servidores com exposição excessiva à radiação não ionizante 
do sol.  
 
- Trabalho a Céu Aberto:  sol, chuva e frio 
 
NR 21 
 
- Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória a existência de abrigos, ainda 
que rústicos capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. 
 
- Serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação 
excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos inconvenientes. 
 
- Aos trabalhadores que residem no local de trabalho deverão ser oferecidos 
alojamentos que apresentem adequada condições sanitárias. 
 
- Para os trabalhos realizados em regiões pantanosas ou alagadiças, serão 
imperativas as medidas de profilaxia de endemias, de acordo com as normas de 
saúde pública. 
 
- Os locais de trabalho deverão ser mantidos em condições sanitárias compatíveis 
com o gênero de atividade. 
 

 
 
                              Foto 05 – falta de abrigo em todos os locais de provas. 
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                                                      Foto 06 – falta de abrigo. 

   
 
                                      Foto 08 – sem abrigo do frio e da chuva. 
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                                                       Foto 07 – muito frio. 

   
 
                                                       Foto 08 – muita chuva. 
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* Comentário:  
  
Esta norma exige medidas especiais de proteção contra as intempéries e mosquitos, 
portanto o uso de protetor solar e repelente é fundamental.  
 
 
- PCMSO / Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
 
NR07 
 
- Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
– PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto  dos seus 
trabalhadores. 
 
- Esta NR estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na 
execução do PCMSO, podendo os mesmos serem ampliados mediante negociação coletiva 
de trabalho. 
 
- O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo 
da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o dispositivo nas demais NR. 
 
- O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de 
trabalhadores, privilegiando o instrumento clínico-epidemiológico na abordagem da relação 
entre sua saúde e o trabalho. 
 
- O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos 
agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da 
constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde 
dos trabalhadores. 
 
- O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos 
trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais NR. 
 
- PPRA / Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
 
NR 09 
 
- Esta Norma Regulamentadora – NR9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 
PPRA, visando á prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
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- Para efeito desta NR consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de suas naturezas, 
concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causas danos à saúde 
do trabalhador. 
 
 
Medidas de Proteção Pessoal  
 
- É obrigatório o fornecimento aos trabalhadores, gratuitamente de equipamentos de 
proteção individual (EPI), nas seguintes circunstâncias: 
 
a) Sempre que as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente comprovadas 
inviáveis, ou quanto não oferecerem completa proteção contra os riscos decorrentes do 
trabalho; 
 
b) Enquanto as medidas de proteção coletivas estiverem sendo implantas; 
 
c) Para atender situações de emergência; 
 
- Os equipamentos de proteção individual devem ser adequados aos riscos e mantidos em 
perfeito estado de conservação e funcionamento. 
 
- O empregar deve exigir que os trabalhadores utilizem os EPIs. 
 
- Cabe ao empregador orientar o empregado sobre o uso do EPI. 
 
 
Deve fornecer aos trabalhadores os seguintes equipamentos de proteção individual: 
 
a) Proteção da cabeça  e olhos: 
 
1- Chapéu ou outra proteção adequada contra o sol, chuva e salpicos; 
 
2- Óculos de proteção de radiação não ionizantes (óculos de sol). 
 
 
f) Proteção dos membros inferiores: 
 
 
1- Sapatos ou botas com solados reforçados para evitar perfurações e umidade nos pés. 
 
g) Proteção do corpo inteiro que proteja os trabalhadores dos agentes de origem 
térmicas e meteorológica: 
 
 
1- Jaquetas e capas; 
 
2- Coletes ou faixas de sinalização; 
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3- Protetor Solar; 
 
4- Repelentes; 
 
- Cabe ao trabalhador usar os equipamentos de proteção individual indicados para as 
finalidades a que se destinarem e zelar pela sua conservação. 
 
 
- O Mistério do Trabalho e Emprego poderá determinar o uso de outros equipamentos 
de proteção individual, quando julgar necessário. 
 
                                  
Equipamento de Proteção Individual - EPI. 
 
NR 06 
 
- Para fins de aplicação desta norma regulamentadora, considera-se EPI todo dispositivo ou 
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
 
- Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto 
por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que 
possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a 
saúde no trabalho. 
 
- A empresa ou qualquer empregador, é obrigado a fornecer aos empregados gratuitamente 
EPI adequado para o risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas 
seguintes circunstâncias:  
 
a) Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os 
riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; 
 
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 
 
c) Para atender as situações de emergência; 
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1.2- Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho: NR 24 estabelece 
condições sanitárias e de higiene para seus trabalhadores 
 
- Nas frentes de trabalho, devem ser disponibilizadas instalações fixas ou moveis 
compostas de vasos sanitários e lavatórios. 
 

  
  Foto 09 – falta sanitários fixos ou móveis separados por sexo para examinadores e alunos. 
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                                    Foto 10 – local de trabalho sem condições sanitárias.  
 

  
 
                                      Foto 11 – muito lixo nos locais de provas. 
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                          Foto 12 – animais em decomposição nos locais de provas. 
 

  
                                                Foto 13 – muita água parada. 
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 Foto 14 – para servidor utilizar banheiro ou tomar água no ESESP é obrigado a tirar jaleco. 
 
*Comentário: 
 
Nos locais de trabalho faltam banheiros, abrigos e segurança policial. 
  
 
1.5- Ergonomia: postura inadequada, sem local para escrever e sentados no chão. 
 

NR. 17 
 
Esta norma regulamentadoras visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 
 
Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a 
mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nesta norma. 
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                             Foto 15 – local para escrever, sentar e apoiar equipamentos. 
 

                                                                              
–                                            Foto 16 - muro utilizado para escrever.               
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                         Foto 17 – pasta com formulários no chão sem lugar para apoiar. 
 
*Comentário: locais que não oferecem condições ergonômicas. 
 
 
- Responsabilidade das Empresas e Órgãos Públicos com seus empregados: 
 
a) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho; 
 
b) Instruir os empregados, quando às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do 
trabalho ou doença ocupacional; 
 
c) Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; 
 
d) Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente; 
 
- Cabe aos empregados: 
 
a) Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções; 
 
b) Colaborar com a empresa ou órgão, na aplicação dos dispositivos desta NR; 
 
- As empresas ou órgãos públicos deveram ainda constituir: 
 
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade com instruções 
expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimento ou locais nelas especificadas. 
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- Referente às Comissões (COSAT) e (CONSAT) 
 
- Também de mesmo modo, conforme lei Estadual Nº 5.627 que foi constituída à (COSAT) 
Comissão de Saúde do Trabalhador do Serviço Público do Estado do Espírito Santo e o 
(CONCOSAT) Conselho das Comissões de Saúde do Trabalhador. 
 
- O que são (COSAT) e (CONSAT) 
 
- São órgãos de natureza deliberativa sobre questão pertinente à saúde e higiene, 
segurança e ambiente de trabalho que têm como finalidade a melhoria das condições de 
trabalho e do meio ambiente, buscando soluções que promovam um estado de bem estar 
físico, psíquico e social do trabalho e a qualificação do meio ambiente, tendo principalmente 
uma função prevencionista, através da permanente vigilância à saúde no trabalho e nas 
decisões que envolvam a garantia de condições ambientais,  individual e coletiva de 
trabalho. 
 
 
- Do Direito: 
 
- A Constituição brasileira de 1988 consagra o direito ao meio ambiente do trabalho  
adequado tutelando-o imediatamente, no artigo 7º, itens XXII, XXIII; artigo 39, paragrafo 3º;  
e artigo 200, itens II e VIII. 
- Com efeito, a vigente carta reconhece, entre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos 
e rurais, a redução dos riscos inerentes do trabalho, por meio de norma de saúde, higiene e 
segurança; o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas na forma da lei e o “seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, 
sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”. 

- A mesma Constituição determina a extensão do direito à “redução dos riscos inerentes ao 
trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança”, aos servidores ocupantes de 
cargo público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:presidencia@sindipublicos.com.br
http://www.sindipublicos.com.br/


 

 

Rua Gama Rosa, 111 – Centro - Vitória/ES – CEP: 29 015-100 – Telefones: (27)3205-4550 
E-mail: presidencia@sindipublicos.com.br  - www.sindipublicos.com.br 

 

 
 

 

 

 

 

 

Conclusão  

  

 
                                                                                                                                                                       

      Conforme visitas aos locais de provas práticas do DETRAN a baixo, foi constatado 
varias condições inadequadas de trabalho. 
 

Vila Velha – Bairro Cocal, Parque Ecológico de Cocal. 
Vitória – Bairro Republica. 
Cariacica – Bairro Alto Dona Augusta (Campo Grande). 
Serra – Bairro Barcelona. 
 
     Vale salientar que as medidas de segurança indicadas neste relatório são também 
obrigatórias para os demais locais de provas práticas do DETRAN em outras cidades. 

 
  
      Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, aplicadas neste 
relatório: 
 
NR 6- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 
NR 7- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. 
NR 9- PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS. 
NR 15- ATIVIDADE E OPERAÇÕES INSALUBRES. 
NR 17- ERGONOMIA. 
NR 21- TRABALHO A CÉU ABERTO. 
NR 24- CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO. 
 
 
      - Medidas obrigatórias de acordo com as normas de segurança do trabalho:  
 
 
     1- É obrigatório o fornecimento gratuitamente de equipamentos de proteção individual 
(EPI), sem ônus ao trabalhador, sendo ele adequado para as atividades desenvolvidas. 
       - É Importante a utilização de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) 
mencionados neste relatório, para diminuição dos impactos acusados pelos riscos físicos, 
biológicos, ergonômicos e de acidentes de acordo com a classificação dos principais riscos 
ocupacionais desta norma. 
       - Estas Normas Regulamentadoras estabelece que o Ministério do Trabalho e 
Emprego poderá determinar o uso de outros equipamentos de proteção individual, 
quando julgar necessário. 
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      2- Compete ao empregador conforme NR7 Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional: Garantir a elaboração e efetiva implementação do (PCMSO), bem como 
zelar pela sua eficácia; 
         - Custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao 
PCMSO. 
 
      3- É obrigatória a implementação da NR9 (PPRA) Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores 
como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, visando á 
prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
 
      4- Á NR 17 determina condições ergonômicas adequadas para amenizar os efeitos das 
jornadas de trabalho nos casos de postura inadequada, repetitividade ou outras situações 
causadoras de stress físico ou psíquico apresentados neste relatório. 
 
      5- De acordo com as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 
Trabalho o empregador deverá garantir condições sanitárias e de conforto nos locais de 
trabalho,  
         - Nas frentes de trabalho devem, ser disponibilizadas instalações sanitárias separadas 
por sexo, fixas ou móveis compostas de vasos sanitários e lavatórios.  
        - Ambientes limpos que não causem riscos biológicos com exposição ao lixo, ratos, 
baratas ou animais peçonhentos. 
 
      6- Á NR 21 determina que nos trabalhos a céu aberto, é obrigatório a existência de 
abrigos ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. 
 
        
 
                Afirmo que todas as condições aqui fotografadas dentre outras são 
incompatíveis quando confrontadas com as Normas Regulamentadoras de Segurança 
e Medicina do Trabalho.     
 
 
                                        Vitória- ES 20 de Dezembro de 2013. 
 
 
 
                                                    ________________________ 
                                                              Técnico de Segurança no Trabalho 
                                                                                              Alysson Mário C. Leopoldo 
                                                                                                Reg. MTE nº ES/0027391     
 

 

 

 

“Segurança não é brincadeira. É mais que obrigação, é norma rígida a ser cumprida acima de tudo”. 

mailto:presidencia@sindipublicos.com.br
http://www.sindipublicos.com.br/


 

 

Rua Gama Rosa, 111 – Centro - Vitória/ES – CEP: 29 015-100 – Telefones: (27)3205-4550 
E-mail: presidencia@sindipublicos.com.br  - www.sindipublicos.com.br 

 

 
 

 

 

 
 

Apresentação 

 
 

 
À Diretoria 
 
 
 
      Em cumprimento as determinações da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo SINDIPÚBLICOS, respaldadas pelos 
dispositivos legais que conferem ao sindicato amplos poderes para defesa dos interesses 
da categoria que representa. 
 
   Vem apresentar Relatório Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho referente ás 
inconformidades existentes nos locais de provas práticas do DETRAN e suas categorias, 
aqui relacionadas:  
 

Vila Velha – Bairro Cocal, Parque Ecológico de Cocal. 
Vitória – Bairro Republica. 
Cariacica – Bairro Alto Dona Augusta (Campo Grande). 
Serra – Bairro Barcelona. 
 
     De acordo com as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, os demais locais de 
provas práticas do Detran não mencionados neste relatório, também devem se adequar 
para atender as normas de segurança aqui apresentadas. 

 
   Onde foram encontradas várias condições inadequadas de trabalho, para ás providências 
que achar cabíveis, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho para os 
servidores estaduais e melhor acesso para usuários. 
 
    É importante salientar que este relatório foi baseado na visita in loco visando demonstrar 
a realidade dos fatos que serão apresentados nas páginas á seguir. 
 
 
 
 

Vitória- ES 20 de Dezembro de 2013 
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